Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în Facultatea
de Litere, sesiunea iulie 2017
•
•

fișă-tip de înscriere;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie certificată conform cu originalul
sau

•

adeverință (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2017) eliberată de către
instituția de învățământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de
bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma - în copie certificată conform cu
originalul .
Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare
anului școlar 2016-2017, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate
interconecta cu Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor
personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară
adeverința eliberată de către instituția de învățământ. Pentru interconectare cu SIIIR se va încheia un
protocol cu ministerul.

•

certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;

•
•

diploma de olimpic, în copie, (numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici) ;

•

trei fotografii 3/4 cm;

•
•

C.I. (sau pașaport – pentru cetățenii străini) în copie;

adeverința medicală-tip, cu mențiunea apt pentru facultatea la care candidează;

chitanță de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de
Senatul Universității din București (150 lei pentru un program de studiu sau 300 de lei pentru 2-6
programe)

•

Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare
la data înscrierii;

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, vor prezenta unul din
următoarele documente (scutirea de taxă se poate aproba pentru un singur program de studiu):

•

copii ale certificatelor de deces al părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);

•

adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);

•

adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau
pensionat, a susținătorilor legali;

•

adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii
legali ai candidatului.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă
persoană pe bază de procură.

